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Tämän mietinnön tarkoituksena on kartoittaa tapoja, joiden avulla voitaisiin kuroa umpeen 
EU:n kansalaisten ja Euroopan unionin sekä sen toimielinten välistä kuilua, jota usein 
nimitetään demokratiavajeeksi1, ottamalla käyttöön uusi demokraattinen käytäntö EU-
kansalaisten kuulemiseksi. EU-kansalaisilta näyttäisi puuttuvan tunne vaikutusvallasta. Toisin 
kuin oman kotimaansa politiikan kohdalla he kokevat, ettei heillä ole juurikaan 
mahdollisuutta vaikuttaa EU:n toimintaan. On erityisen tärkeää luoda Euroopan unionin 
kansalaisille tunne, että heillä on keskeinen asema Euroopan unionin politiikassa ja että he 
ovat mukana ohjaamassa EU:n integraatioprosessia.

I. Demokraattisen legitimiteetin kriisi EU:n hallinnossa

Demokraattinen kuilu Euroopan unionin ja sen kansalaisten välillä on levenemässä seuraavien 
syiden takia: (1) päätöksentekojärjestelmälle ominainen monimutkaisuus ja (2) 
legitimiteettikriisi (3) hallinnon uudelleen järjestämisen yhteydessä sekä (4) viestintävaje. 
Nämä tekijät korostavat (5) EU:n luottamuksen ja sitoutumisen puutetta kansalaisiaan 
kohtaan.

Euroopan unioni näyttäytyy erittäin monimutkaisena poliittisena elimenä, jonka 
päätöksentekoprosesseilla on taipumus olla läpinäkymättömiä. EU:n demokratiavajeen 
keskeisimmät piirteet ovat ensinnäkin ylimmän toimivallan jakautuminen sekä ylikansalliselle 
tasolle (Euroopan komissio) että hallitustenväliselle tasolle (neuvosto). Toiseksi 
päätöksentekoprosessin aikana on havaittavissa vahva luottamus asiantuntijalausuntoihin, 
mikä puolestaan antaa tietyille erityisasiantuntijaryhmille suuren vaikutusvallan unionin 
toimintaan. Lopuksi voidaan vielä todeta, että monimutkaisen, keskustelu- ja konsensus-
periaatteiden hallitseman neuvotteluprosessin takia tavallisen kansalaisen on vaikea ymmärtää 
neuvottelujen tuloksia, ja näin hän tuntee vieraantuvansa entistä enemmän Brysselin 
poliittisesta päätöksenteosta.

Tietynasteinen demokratiavaje on aina olemassa missä hyvänsä edustuksellisessa 
järjestelmässä. Tätä vajetta voidaan kuitenkin tasapainottaa muilla ominaisuuksilla, jotka 
osoittavat toiminnan legitiimiyden. EU ei voi väittää, että sillä olisi mitään perinteisistä 
legitiimiyden lähteistä (perustuslaki, kieli, alue, historia ja etnisyys), ja siksi sen on täytynyt 
perustella legitiimiytensä omalla integraatioprosessillaan. EU pyrkii legitimoimaan itsensä 
saavuttamiensa tulosten avulla ("output legitimacy") ja korostaa rooliaan rauhan ja jaetun 
vaurauden tilan luomisessa sekä käytännön hankkeiden käynnistämisessä (tulliliitto, talous- ja 
rahaliitto jne.). Tämä peruste on kuitenkin nyt menettämässä relevanttiuttaan, ja sitä uhkaa 
ideologinen ja moraalinen tyhjyys. Tässä tilanteessa tarvitaan uutta legitiimiyden lähdettä, 
joka yhdistää uudelleen Euroopan unionin ja sen kansalaiset.

Mainittu kehitys tapahtuu ympäristössä, jota määrittävät globalisaation vaikutukset, 
Euroopan integraation oma dynamiikka sekä käynnissä oleva voimakas yhteiskunnallis-
poliittinen kehitys. Globalisaatio rajoittaa kansallisvaltioiden kykyä tehdä itsenäisiä 
päätöksiä ja tarjota kansalaisilleen riittävästi välineitä, joilla nämä voivat tyydyttää tarpeitaan 
ja toteuttaa tavoitteitaan. Euroopan integraatio voidaan tulkita kansallisvaltioiden vallan ja 
toimintamahdollisuuksien tarkoitukselliseksi heikentämiseksi. Yhteiskunnallis-poliittisella ja 

                                               
1 Uskotaan, että termiä "demokratiavaje" käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1977 JEF:n manifestissa 
(Berliini 1977).
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teknologisella kehityksellä taas on vaikutusta äänestäjäkunnan muuttumiseen huomattavassa 
määrin individualistisemmaksi, ja tämä kehitys vahvistaa samalla suuntausta ottaa käyttöön 
useita suoran vaikuttamisen muotoja (kansalaisaloitteet, kansanäänestykset) perinteisen 
edustuksellisen järjestelmän rinnalle.

Näiden järjestelmän luontaisten ominaisuuksien ja ympäristön dynamiikan tuloksena on 
Euroopan unionin kansalaisten keskuudessa havaittavissa luottamuksen ja osallistumisen 
puute, joka näkyy "kansalaisten EU:ta kohtaan osoittaman hyväksynnän dramaattisena 
romahtamisena 1990-luvun alusta lähtien"1. Vuosien 1989 ja 2006 välillä tehdyt 
Eurobarometri-tutkimukset osoittavat johdonmukaisesti tämän kansalaisten kokeman 
vieraantumisen tunteen, johon liittyy samalla toinen vahva tuntemus, jonka mukaan heidän 
ääntään ei oteta huomioon EU:n tasolla2.

Informaatiovaje ja puutteellinen viestintä voidaan myös nähdä yhtenä oleellisena tekijänä 
kansalaisten osallistumattomuudessa. Tarve Euroopan unionia koskevan viestinnän yhteiseen 
toimintamalliin tunnustettiin toimielinten välisessä sopimuksessa Kumppanuuteen perustuva 
EU-viestintä, jonka tarkoituksena on tarjota puitteet Euroopan unionin toimielinten ja 
jäsenvaltioiden väliselle yhteiselle toimintatavalle. Euroopan unioni kärsii yhä siitä, ettei ole 
olemassa koko unionin alueella toimivaa audiovisuaalista tiedonvälitystä, ja siitä, että EU-
asioista tiedotetaan asiantuntijoita ja muita sisäpiiriläisiä suosivalla tavalla, minkä vuoksi 
keskustelu unionin toiminnasta ei saavuta tavallisia kansalaisia. Tästä on puolestaan 
seurauksena eurooppalaisen julkisen keskustelun puute; julkinen keskustelu taas on erittäin 
tärkeää yhteisen eurooppalaisen kansakunnan syntymiseksi, mikä taas auttaisi unionia 
löytämään uudelleen yhteyden kansalaisiinsa ja kehittämään uusia legitiimiyden lähteitä.

II. EU:n ja sen kansalaisten välisen kuilun kaventaminen

Yrityksiin kaventaa kuilua EU:n ja sen kansalaisten välillä ovat kuuluneet (1) toimielinten 
uudistamisen korostaminen, (2) kuulemiskäytännön uudistaminen, (3) Euroopan unionin 
kansalaisuuden kehittäminen, (4) EU:n viestintäpolitiikan uudistaminen ja (5) kansalaisia 
osallistavien kokeilujen synnyttäminen EU-tasolla.

Vuonna 1972 julkaistun Vedelin mietinnön jälkeen suurin osa toimenpiteistä, joilla on pyritty 
karsimaan eurooppalaisessa päätöksenteossa olevaa demokratiavajetta, on ollut toimielimiä 
koskevia uudistuksia, jotka vahvistavat Euroopan parlamentin asemaa Euroopan yhteisöille 
siirrettyjen uusien toimivaltuuksien seurauksena.  

Myös kuulemiskäytäntöä on kehitetty ottamalla käyttöön vuodesta 1984 alkaen vihreät 
kirjat, jotka pyrkivät saamaan sidosryhmät mukaan lainsäädäntöehdotuksen luomiseen jo sen 
alkuvaiheessa; tästä käytännöstä tuli yleinen 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Euroopan parlamentti on käynnistänyt muita aloitteita, joiden tarkoituksena on tulla lähelle 
kansalaisia. Vuonna 1983 laaditussa Stuttgartin julistuksessa todettiin, että on "tarve uusille 
kehityssuunnille, jotka vastaavat Euroopan demokraattisten kansojen toiveita", ja sen jälkeen 
Euroopan parlamentti on laatinut useita ehdotuksia EU:n laajuisten kansanäänestysten 

                                               
1 Hix, Simon: What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, s. 50–51.
2 Eurobarometri 189 a+ b, 10/06.
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käyttöönotosta, joko suorina kansanäänestyksinä (päätöslauselmissaan vuosilta 19871 ja 
19882) tai epäsuorasti komission kautta (Puronin mietintö ja Hermanin mietintö).

Euroopan unionin kansalaisuus tarjoaa unionille merkittävän mahdollisuuden saada 
uudelleen yhteys kansalaisiinsa ja kaventaa demokraattista kuilua. Merkittävä edistysaskel 
tässä asiassa oli Euroopan unionin perusoikeuskirjan ratifiointi, sillä perusoikeuskirjan 
V luvussa "Kansalaisuus" selvitetään ne yksilön oikeudet, joista kansalaiset hyötyvät unionin 
tasolla.

Merkittävä osa erillistä viestintäpolitiikkaa on komission K-suunnitelma3, jossa 
nimenomaisesti mainitaan "kansalaisten osallistuminen" demokraattiseen prosessiin, ja jotta 
kansalaisten toiveet kuultaisiin paremmin, on tiedotettava "kuulemismenettelyistä 
tehokkaammin". K-suunnitelmaa seuraava Toimintasuunnitelma4 on kuitenkin vielä 
kunnianhimoisempi tunnustaessaan, että "viestintä on enemmän kuin vain tiedonvälitystä: 
viestinnän avulla luodaan suhde ja aloitetaan keskustelu Euroopan unionin kansalaisten 
kanssa; viestinnässä kuunnellaan ja synnytetään yhteys ihmisiin. (...) se on olennainen osa 
poliittista toimintaa".

Osittaisena seurauksena Euroopan unionin viestintäpolitiikalle annetusta uudesta sysäyksestä 
"kaksisuuntaisena vuorovaikutusväylänä" kansalaisten kanssa on kehitetty useita kansalaisia 
osallistavia kokeiluja, joiden tarkoituksena on ottaa kansalaiset mukaan unionin toimintaan 
ja joista voidaan mainita komission aloite "Eurooppalainen kansalaiskeskustelu" ja Euroopan 
parlamentin hanke "Kansalaisten Agora".

III. EU:n kansalaisten vaikutusvallan lisääminen uusien demokraattisten käytäntöjen 
avulla 

Kaikkien kansalaisten tehokkaan osallistumisen ehtona on eurooppalaisen julkisen foorumin 
luominen, kuten Jürgen Habermans on esittänyt. Jos yksi merkittävä edistysaskel tähän 
suuntaan (kansalaisten toimintavalmiuksien ja vaikutusvallan lisääminen) olikin Euroopan 
kansalaisaloitteen mukaanotto Lissabonin sopimukseen, kansalaisaloite ei ole kuitenkaan 
systemaattinen vaan satunnainen väline, jolta puuttuu kasvatuksellinen, vaikutusvaltaa lisäävä 
ja dialektinen ulottuvuus, joita vaalitaan kansalaisten kuulemisessa ja jotka ilmenevät 
säännöllisenä vuoropuheluna kansalaisten ja heidän edustajiensa välillä.

Esittelijä ehdottaa sen vuoksi, että käynnistettäisiin uusi poliittinen käytäntö, yleistä etua 
koskeva eurooppalainen kansalaiskeskustelu (European Citizens´ Consultation of General 
Interest, ECGI), joka järjestettäisiin samanaikaisesti kaikissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa, joka sisältäisi täsmällisiä kysymyksiä siitä, mihin suuntaan EU:n olisi 
mentävä, ja joka järjestettäisiin säännöllisesti ilman sitoumuksia.

Tämän käytännön tarkoituksena ei olisi vain saada kansalaisten näkökulmaa 
lainsäädäntöprosessiin, vaan myös mahdollistaa aito "kaksisuuntainen viestintä" unionin ja 

                                               
1 Päätöslauselma A2-28/87, EYVL C 190, s. 72.
2 Päätöslauselma A2-106/88, EYVL C 187, s. 231.
313.10.2005 KOM(2005) 494:
4 SEC(2005) 985.
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kansalaisten välillä lisäämällä "annos inhimillistä draamaa EU:n integraation teknokraattiseen 
koneistoon ja kuivaan teoriaan"1.

Tällaisen demokraattisen käytännön kehittämisessä tulee huomioida seuraavat oleelliset 
näkökohdat: (1) oikeusperusta, (2) sisällön suunnittelu, (3) ajoitus ja säännöllisyys, 
(4) samanaikaisuus, (5) viestintä ja (6) päätoimijoiden (tiedotusvälineet, jäsenvaltiot ja 
kansalaiset) osallistuminen.

Mahdollinen oikeusperusta tällaiselle hankkeelle voisi olla EY:n perustamissopimuksen 
284 artikla, joka sallii komission "sille uskottujen tehtävien hoitamiseksi [...] hankkia kaikki 
tarvittavat tiedot ja toimittaa kaikki tarvittavat tarkastukset." Tässä tilanteessa komissio 
toimisi neuvoston valtuuttamana "konsultoivana voimana". Tämän saavuttamiseksi tulee 
saada aikaan poliittinen yksimielisyys ja varmistaa se, että Euroopan parlamentti on ainoa 
kansalaisia suoraan edustava unionin toimielin, jotta voidaan valita tiedusteltavat asiat 
Euroopan parlamentin valiokuntien edustajista koostuvan erityisryhmän välityksellä. 
Tällaisen poliittisen yksimielisyyden varmistamiseksi voitaisiin laatia toimielinten välinen 
sopimus.

Mitä tulee ECGI:n sisältöön, sen laajuuden tulisi pysyä komission toimivallan puitteissa. 
Sisällön määrän tulisi olla riittävän suuri, jotta voitaisiin kerätä tietoa EU-kansalaisten 
ensisijalle asettamista kysymyksistä ilman, että hankkeen arvokkuus vähenee. Oleellinen 
seikka on myös kysymysten selkeys, jolla taataan se, että kansalaiset kykenevät vastaamaan 
niihin todella tärkeinä pitämiensä seikkojen mukaisesti ja ilman erityistä lakiasioiden 
tuntemusta.

ECGI:n ajoituksessa tulisi ottaa huomioon tarve laatia hyvä, tasapainoinen ja tehokas 
tiedotuskampanja. Hankkeen samanaikaisuus eri jäsenvaltioissa on olennainen osatekijä, 
jonka ansiosta ECGI voi kiteyttää tiedotusvälineiden katalysoimat näkemykset ja käynnistää 
siten Euroopan laajuisen "poliittisen viihteen" ja kehittää aidosti eurooppalaisen julkisen 
keskustelun foorumin. Tällaisen kuulemisen säännöllisyys paitsi varmistaisi tämän käytännön 
jatkuvan kehittymisen, mutta tekisi siitä myös arkipäiväisemmän ja kansalaisten paremmin 
hyväksymän.

On kiinnitettävä erityistä huomiota näihin kolmeen toimijaan, mikäli niiden osallistuminen 
hankkeeseen on elintärkeää sen onnistumiseksi: tiedotusvälineet, jäsenvaltiot hallitusten, 
parlamenttien ja poliittisten puolueiden tasolla sekä itse kansalaiset.

Tapahtuman samanaikaisuus ja kysymysten täydellinen vastaavuus eri jäsenvaltioissa on 
vahva käyttövoima, joka antaa EGCI:lle näkyvyyttä kansallisissa tiedotusvälineissä. 
Eurooppalaiset tiedotusvälineverkostot jakaisivat siten eurooppalaista poliittista 
"viihdemateriaalia", ja niiden yhteistyö lisää mahdollisuuksia tarjota vuorovaikutteista ja 
laadukasta (sekä kiinnostavaa) ohjelmaa.

Jäsenvaltioiden hallitusten osallistuminen on myös tärkeä osatekijä tässä suunnitelmassa; 
hallitukset saisivat tarkkaa tietoa siitä, mitä niiden kansalaiset haluavat, sekä kansalaisten 
kanssa käytävään keskusteluun tarkoitetun vuorovaikutusfoorumin, joka toisi lisää 

                                               
1 Ilmaisun ovat keksineet Dan O´Brien ja Daniel Keohane, Centre for European Reform.
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legitiimiyttä hallitusten toimintaan. Hallitusten näkyvä mukanaolo hankkeessa tarjoaisi myös 
jäsenvaltioissa toimiville puolueille ja kansalaisjärjestöille merkittävän foorumin, jossa ne 
voisivat esitellä kansalaisille erilaisia näkemyksiä politiikasta. Olisi myös mahdollista sitoa 
jäsenvaltiot hankkeeseen jopa tätäkin tiiviimmin tarjoamalla niille mahdollisuutta laatia 
kysymyksiä tähän yleiseurooppalaiseen kyselyyn.

Kansalaisten osallistuminen hankkeeseen riippuisi vahvasti paitsi hankkeen sisällön ja 
hankkeesta tiedottamisen suunnittelusta myös kysymysten käsittelemien asioiden 
näkyvyydestä ja kuulemisprosessin lopputuloksesta. ECGI:n ei pitäisi millään tavalla välttää 
keskustelua kiistanalaisista aiheista, sillä ne tuovat hankkeelle lisää näkyvyyttä. Kansalaisten 
tälle käytännölle osoittama hyväksyntä riippuu myös siitä, kuinka selkeitä ovat eri toimijoiden 
roolit kuulemisprosessin eri tasoilla (aloitus, kysymysten laadinta, tulosten julkaiseminen, 
virallinen vastaus). Silti on vieläkin tärkeämpää ottaa vakavasti huomioon kuulemisen 
lopputulos, sillä se on olennaista kansalaisten järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen 
parantamiseksi ja kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi. Selkeä sitoutuminen 
lopputulokseen tulee selvittää virallisessa vastauksessa, jossa tulee esitellä myös suunnitelma 
siitä, kuinka saatujen tietojen pohjalta tullaan toimimaan.
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